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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 138 te
Vlieland (ingekomen 5 januari 2017).
 Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 99A te
Vlieland (ingekomen 6 januari 2017).
 Voor het plaatsen van een schuur op het perceel
Dorpsstraat 12 te Vlieland (ingekomen 10 januari
2017).
voor bouwen
 Voor uitbreiding van het souterrain van het pand
Duinkersoord 92 te Vlieland (ingekomen 12 januari
2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 10 januari 2017 houdt wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

project zonneakker ontvangt subsidie
De Rijksoverheid heeft besloten de Energie Coöperatie
Vlieland een subsidie te geven voor het project
zonneakker op het kampement de Vliehors. Daarmee
komen de doelstellingen van de gemeente op het
gebied van duurzaamheid een stapje dichterbij.
De installatie zal worden geplaatst en beheerd door de
Energie Coöperatie Vlieland (ECV). De zonneakker,
naar een idee van de gemeente Vlieland, zal met een
opbrengst van bijna 1 MW voldoende elektriciteit
opwekken voor zo’n 250 huishoudens.
De coöperatie heeft voor de bouw van de zonneakker
nu geld nodig. De investeringen zullen worden gedaan
met geld van de leden, die op hun beurt meeprofiteren
van de opbrengst. Door lid te worden van de ECV en
mee te financieren, kan iedereen laten zien het
belangrijk te vinden dat Vlieland duurzame energie
opwekt. Ook de gemeente Vlieland is lid van de ECV
en ondersteunt het project.
Over de zonneakker en de voordelen van het
lidmaatschap zal binnenkort door de ECV meer
informatie worden verstrekt. Op de website
www.ecvlieland.nl vindt u meer informatie.

openstelling mogelijkheid strandpaviljoen Fortweg
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland wil meewerken aan een
wijzigingsplan voor een seizoensgebonden demontabel
strandpaviljoen op het strand aan de oostzijde van de
overgang bij de Fortweg.
De gemeente Vlieland biedt deze mogelijkheid middels
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een open inschrijving te huur aan en is hiervoor op
zoek naar ondernemers die een realistisch, doelmatig
en creatief ontwerp van hoog kwaliteitsniveau kunnen
aanbieden, welke een positieve bijdrage levert aan de
reeds aanwezige recreatieve voorzieningen op
Vlieland.
Mocht u geïnteresseerd zijn om een principeplan voor
de bouw en exploitatie van dit nieuwe strandpaviljoen in
te dienen, dan kunt u een informatiepakket aanvragen
waarin alle randvoorwaarden en nadere vereisten voor
inschrijving zijn opgenomen, bij:
Gemeente Vlieland afdeling Ruimtelijke
Ordening/Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 10,
8899ZN Vlieland of per email: bwt@vlieland.nl
Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld
om plannen die aan het programma van eisen voldoen
in te dienen vóór 17 februari 2017.

melding wet milieubeheer
Overeenkomstig artikel 8.41, vierde lid van de Wet
milieubeheer maken burgemeester en wethouders van
de gemeente Vlieland bekend dat de volgende melding
Activiteitenbesluit Milieubeheer is binnengekomen van:

Arriva Personenvervoer Nederland B.V. voor het
realiseren van oplaadpunten binnen de inrichting
ten behoeve van het opladen van de elektrische
bussen.
Locatie: Fortweg 2 A, 8899 CC Vlieland, gemeente
Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, email info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grouw.

energieloket open 18 januari 2017
Woensdag 18 januari 2017 is energiespecialist Antoine
Maartens (stichting Urgenda) weer op Vlieland. Als u
gebruik wilt maken van zijn brede
kennis dan kunt u hem van
11.00-12.00 uur spreken. Mocht
dit moment niet geschikt zijn, dan
kunt u hem telefonisch
benaderen en een ander moment
of dag afspreken. Zijn
telefoonnummer is 0626160892
en e-mailadres: antoine.maartens@urgenda.nl.

bommen op de Vliehors Range
In de week van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3
februari 2017 wordt er door F-16’s van de Koninklijke
Luchtmacht getraind in het afwerpen van bommen
met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie de
Vliehors Range op Vlieland. De vluchten vinden plaats
in de ochtend en de middag, met uitzondering van
vrijdagmiddag.
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Iepen Mienskipsfûns weer open
Vanaf 9 januari 2017 is het Iepen Mienskipsfûns weer
open voor subsidieaanvragen. Met deze regeling
stimuleert de provincie initiatieven die bijdragen aan
een leefbaar Fryslân. In 2017 kunnen initiatiefnemers
subsidie aanvragen op de volgende momenten:
Van 9 januari tot en met 3 februari
Van 1 mei tot en met 24 mei
Van 18 september tot en met 13 oktober
advies en ondersteuning
Het projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden
helpt u graag bij het opstellen van het projectplan en
het aanvragen van subsidie. Dien uw idee tijdig in op
www.streekwurk.frl/imf, zodat er voldoende tijd is om
uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag
indient. U kunt hiervoor vrij binnenlopen of u kunt zich
aanmelden bij Durk Holwerda of Yvonne de Vries,
telefoon 058 – 2925812, email: eilanden@fryslan.nl

Jekko, inzamelbox voor thuis nu
verkrijgbaar op het gemeentehuis
Jekko is de praktische inzamelbox voor thuis. Met de
Jekko kunt u gebruikte kleine elektrische apparaten,
kapotte spaarlampen en lege batterijen netjes op één
centrale plek bewaren.

Vervolgens kunt u dit gescheiden inleveren. Alle
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apparaten en lampen die u inlevert, laten wij optimaal
recyclen door Wecycle. Wecycle is de enige nonprofitorganisatie in Nederland die elektronisch afval (ewaste) verantwoord laat inzamelen en optimaal laat
recyclen. Zo zorgen we er samen voor dat nuttige
grondstoffen behouden blijven en schadelijke stoffen
niet in het milieu terechtkomen. Gratis af te halen op
het gemeentehuis.

